
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,  

Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego,  
Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marię Jackowskiego 

i Krzysztofa Słonia 
na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 listopada 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
W ramach działalności senatorskiej zapoznaliśmy się ze sprawą przedsiębiorcy z powiatu pleszewskiego, 

pana Bernarda P., prowadzącego skup złomu, w stosunku do którego organy podatkowe, to jest Urząd Skar-
bowy w Pleszewie i Izba Skarbowa w Poznaniu, prowadzą postępowania, w ramach których zakwestionowa-
ne zostały odliczenia VAT od dostaw złomu wykonywanych przez jednego z dostawców w latach 2006–
2008. 

Z przedstawionych informacji wynika, że przedsiębiorca, pan P., działał w dobrej wierze i nie był świa-
domy nieprawidłowości, jakich mógł się dopuścić jego dostawca, nieżyjący już Marek U. Według posiada-
nych informacji zmarł on śmiercią samobójczą związaną z represyjnymi działaniami aparatu skarbowego 
wobec jego osoby. 

Z przedstawionych informacji, potwierdzonych także publikacją gazety „Życie Pleszewa” z dnia 
9 listopada 2012 r. zatytułowaną „Zniszczeni przez państwo?”, wynika, że pan P. wykazał i udowodnił wła-
dzom skarbowym, że działał w dobrej wierze i zgodnie z prawem. Mimo to odliczenia podatku VAT w sto-
sunku do niego zostały zakwestionowane, co skutkowało nałożeniem zobowiązań podatkowych o łącznej 
kwocie blisko 1,5 miliona zł, które to zobowiązania są równoznaczne ze zniszczeniem firmy rodzinnej za-
trudniającej siedmiu pracowników. 

Prosimy, by Pan Minister Finansów, po pierwsze, poinformował nas, jaki jest aktualny stan postępowań 
podatkowych dotyczących pana Bernarda P., po drugie, sprawdził, czy decyzje podjęte w stosunku do tego 
przedsiębiorcy nie naruszają zasad potwierdzonych wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 21 czerwca 2012 r. w połączonych sprawach C-80/11 i C-142/11 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
nr C 250 z 18 sierpnia 2012 r.). Zgodnie z tymi zasadami nie można bowiem odmówić prawa do odliczenia 
podatku VAT bez udowodnienia przez organ podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek, iż podatnik 
wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się 
z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie 
obrotu. Zdaje się, że panu P. tej wiedzy lub też powinności posiadania tej wiedzy w postępowaniu podatko-
wym nie udowodniono. 

Prosimy też o informacje, czy w stosunku do pana P. toczyło się postępowanie karnoskarbowe bądź karne, 
w ramach którego udowodniono mu bądź zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zmie-
rzające do wyłudzenia podatku VAT. Czy toczyło się bądź toczy w tej sprawie jakieś postępowanie? 
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